
САВОЛЦОИ  ИМТИЦОНӢ АЗ ФАННИ АНАТОМИЯИ ОДАМ 

БАРОИ ДОНИШҶЎЖНИ КУРСИ 2-ЮМИ ФАКУЛТЕТИ ПЕДИАТРЇ. 

 

I.САВОЛЦОИ УМУМИНАЗАРИЯВЇ. АППАРАТИ  ТАКЯВУ ЦАРАКАТ 

1.Фанни анатомия, мавқеи он дар байни фанцои  биологк. Ацмияти анатомия 

дар тиб 

2.Усулцои тадқиқотии анатомк 

3.Сацми Абуалк ибни Сино дар инкишофи тибб. 

4. Сањми морфологњои Тољикистон дар инкишофи илми тиб(Я.А. Рањимов, 

Абдурањмонов Ф.А., Л.Е.Этинген) 

5.Даврацои онтогенези одам. 

6.Хелцои буния(андом)-и одам. 

7.Устухон њамчун узв. Тасниф, сохт ва вазифацо. 

12.Мфцрацо: сохти онцо дар қисмцои гуногуни сутунмфцра. 

13.Қабурғацо, устухонцои тфш, қулфак ва шона. 

14.Устухонцои андоми озоди боло. 

15.Устухони кос. 

16.Устухонцои андоми озоди пожн. 

17.Устухонцои боми косаи сар (пешона, фарқи сар ва пушти сар). 

18.Устухонцои фонашакл ва туршакл. 

19. Устухонњои љоғи болою пожн. Устухонцои хурди косаи сар. 

20.Устухони чакка, қисмцо ва каналцои он. 

21.Косахонаи чашм, деворцо ва алоқацои он. 

22.Ковокии бинк, деворцо ва алоқацои он. 

23.Чуқурчацои чакка, зери чакка ва болу ком. 

24. Асоси дарунаи косаи сар. Асоси берунаи косаи сар. 

25. Хусусиятњои синнусолї(нармакњо) ва љинсии косаи сар. Танќиди 

назарияи нажодпарастон дар кадуфтшиносї(краниология). 

26.Таснифи пайвастшавии устухонцо. 

27.Намудњои пайвастшавицои бефосила. 

28.Сохт ва классификатсияи бандцо. 

29.Пайвастшавицои мфцрацо. Сутунмфцраи бутун: хамгаштињои нормалї ва 

патологї. 

30.Пайвастшавицои мфцрацо бо косаи сар ва бандњои байни муњрањои 

атланту мењварї.  

31.Пайвастшавицои устухонцои косаи сар. 

32.Пайвастшавицои қабурғацо бо мфцрацо ва устухони тӯш. Қафаси синаи 

бутун. 

34.Пайвастшавицои устухонцои чанбари китф. Банди китф. 



35.Банди оринҷ. Пайвастшавицои устухонцои бозу. 

36.Пайвастшавицои устухонцои панҷаи даст панљаи дасти бутун. 

37.Пайвастшавицои устухонцои чанбари кос. 

38.Коси бутун. Андозањои коси хурду калон. 

39.Бандцои косу рон ва зону. 

40.Пайвастшавицои устухонцои соқ. Банди соқу панҷаи по. 

41.Пайвастшавицои устухонцои панҷаи пой.Панљаи пои бутун(гунбазњо) 

42.Таснифи мушакњо. Аппаратцои жрирасони онцо. 

43.Мушакцо ва фастсияцои сина. 

44.Мушакцо ва фастсияцои тахтапушт. 

45.Мушакцо ва фастсияцои шикам. 

46.Мацбали мушаки мустақими шикам. Хати сафеди шикам. Канали 

қадкашак. 

47.Диафрагма: сохт, қисмцо ва вазифаи он. 

48.Мушакцои гардан. Вазифацои онцо. 

49.Фастсияцо ва топографияи гардан. 

50.Мушакцои сар  (мимикк (имою ишора) ва хоянда). Вазифацои онцо. 

 52.Мушакцо ва фастсияцои чанбари китф ва китф. 

53.Мушакцо ва фастсияцои банди даст ва панҷаи даст. 

54.Топографияи чуқурии зери бағал ва андоми озоди боло. 

55.Мушакцо ва фастсияцои чанбари кос. 

56.Мушакцо ва фастсияцои рон. 

57.Мушакцо ва фастсияцои соқу панҷаи по. 

58.Топографияи чанбари кос ва андоми озоди пожн. 

 

II. АНАТОМИЯИ УЗВЦОИ ДОХИЛА. 

1. Маълумоти мухтасар доир ба инкишофи узвњои дарунї. 

2.Сохти девори канали цозима. 

2.Анатомияи ковокии дацон. Хусусиятњои синнусолии ковокии дањон. 

Нуқсонцои инкишофи ковокии дањон. 

3.Анатомияи забон ва ғадудцои обидацонбарор. 

4.Инкишофи дандонњо. Анатомияи љузъии дандонњо. 

5. Сохти периодонт ва системаи яклухти дандонњо. 

5. Дандонњои шир ва муњлати баромадани онњо. Формулаи дандонњои ширї 

ва доимї. 

5.Анатомияи цалқ. Хусусиятњои синнусолї. 

6.Анатомияи сурхрфда. Хусусиятњои синнусолї. 

7.Анатомияи меъда. Хусусиятњои синнусолї. 

8.Рфдаи борик: қисмцо, сохти девор. Хусусиятњои синнусолї. 



9.Рфдаи ғафс: қисмцо, сохти девор. Хусусиятњои синнусолї. 

10.Анатомияи ҷигар(голотопия, скелетотопия ва синтопия). Хусусиятњои 

синнусолї ва вазифањои љигар. 

11.Роццои талхабарор . Вазифацои талха. 

12.Талхадон. Маҷроцои талхадон ва ҷигар. 

13.Анатомияи ғадуди зери меъда. 

14.Анатомияи шикампарда(сифоќ): ковокии сифоќ, сохти чарбуи хурду 

калон, маќоми сифоќ нисбати узвњо. 

15.Анатомияи ковокии бинк. Хусусиятњои синнусолї. 

16.Анатомияи гулф. Хусусиятњои синнусолї. 

17.Анатомияи хирной ва найцои нафас. 

18.Анатомияи шушцо. Сохти атсинус. Хусусиятњои синнусолї. 

19.Анатомияи плевра(ковокї, ќисмњо ва њудудњои халтањои плевра). 

20.Мижнадевор: цудудцо, қисмцо ва узвцои он. 

21.Анатомияи гурдацо. Хусусиятњои синнусолї. 

22.Анатомияи найцои шошарав ва шошадон. Хусусиятњои синнусолї. 

23.Тухм, изофаи тухм: сохт ва вазифацои онцо. Хусусиятњои синнусолї. 

24.Танобаки нутфавк, таркиботцои он. 

25.Найи шошарези мардона ва олати таносул. Хусусиятњои синнусолї. 

26.Анатомияи маҷрои нутфагузар ва цубобчацои нутфавк. 

27.Ғадудцои простата ва пижзаку найи шошарез. Хусусиятњои синнусолї. 

28.Пардацои тухм (байзадон). 

29.Анатомияи тухмдон ва найи бачадон. Хусусиятњои синнусолї. 

30.Анатомияи бачадон(сохт, ковокї, девор ва пайвандакњои бачадон). 

Хусусиятњои синнусолї. 

31.Мацбал ва узвцои берунии таносули занона. 

32.Анатомияи чатан. 

33.Узвцои системаи масунк, таснифи онцо. 

34.Мағзи устухон, ғадуди душоха, сохти онцо, вазифацо. 

35.Узвцои атрофии системаи масунк: сохти онцо, вазифацо. 

36.Испурч. Сохт, вазифацо. Хусусиятњои синнусолї. 

37.Таснифи ғадудцои тарашшуци дохилк. 

38.Ғадуди сипаршакл: сохт, цормонцо ва вазифацо. Хусусиятњои синнусолї. 

39.Ғадудцои назди сипаршакл ва душоха: сохт, цормонцо ва вазифацо. 

Хусусиятњои синнусолї. 

40.Қисми эндокринии ғадудцои ҷинск (тухм, тухмдон): 

ҷойгиршавк,цормонцо ва вазифацо. Хусусиятњои синнусолї. 

41.Ғадуди болои гурда: сохт, цормонцо ва вазифацо. Хусусиятњои синнусолї. 



42.Ципофиз ва ҷисми чалғӯзашакл (эпифиз): сохт, цормонцо ва вазифацо. 

Хусусиятњои синнусолї. 

 

 

 

 

III. АНАТОМИЯИ СИСТЕМАИ РАГЦОИ ХУНГАРД ВА ЛИМФАТИКЇ. 

1.Маълумоти умумк оиди системаи рагцо. 

2.Анатомияи рагцои шаражнк ва варидк.Ҷаражни микросиркуляторк 

(мфйрагцо). 

3.Анатомияи дил. Хусусиятњои синнусолї. 

4.Артерияцои афсарии дил. Венацои дил. 

5.Анатомияи перикард. 

6.Даврацои гардиши хун. 

7.Аорта ва қисмцои он. Шохацои камони аорта. 

8.Артерияи берунии хоб. 

9.Артерияи дарунии хоб. 

10.Артерияи зери қулфак. 

11.Артерияи зери бағал. 

12.Артерияи китф. Цосилшавии шабакаи артериявии оринҷ. 

13.Артерияцои банди даст. 

14.Артерияцои панҷаи даст. Камонцои артериявии кафи даст. 

15.Шохацои қисми синавии аорта. Ноцияцои хунтаъминкунк. 

16.Шохацои узвии тоқи аортаи шикам. Ноцияцои хунтаъминкунк. 

17.Шохацои узвии ҷуфти аортаи шикам. Ноцияцои хунтаъминкунк. 

18.Шохацои наздидевории аортаи шикам. Ноцияцои хунтаъминкунк. 

19.Шохацои артерияцои даруна ва берунаи тицигоцк. Ноцияцои 

хунтаъминкунк. 

20.Артерияи рон: шохацо ва ноцияцои хунтаъминкунк. 

21.Артерияи зери зону.Цосилшавии шабакаи артериявии банди зону. 

22.Артерияцои соқ ва панҷаи по. 

23.Венацои сару гардан. 

24.Венацои андоми озоди боло. 

25.Венацои ковокии қафаси сина. 

26.Цосилшавии венаи даромадгоц: шохацо ва хусусиятцои он. 

27.Венаи холии пожн. 

28.Анастомозцои порто- кавалк.  

29.Анастомозцои кава- кавалк.  

30.Венацои коси хурд. 



31.Венацои андоми озоди пожн. 

32.Хусусиятцои гардиши хуни тифли батнк. 

33.Анатомияи системаи лимфатикк(вазифањо) ва тафовут нисбати системаи 

венозї. 

34.Механизми царакати лимфа. Роццои ҷоришавии лимфа ба ҷаражни 

варидк. 

35.Рагцо ва гиреццои лимфатикк. Сохт ва вазифањо. 

36.Рагцо ва гиреццои лимфатикии ковокицои сина, шикам ва коси хурд. 

37.Рагцо ва гиреццои лимфатикии андомцои озоди боло ва пожн. 

39.Рагцо ва гиреццои лимфатикии сару гардан. 

40.Маҷроцои сина ва рости лимфатикк. 

 

 

IV. АНАТОМИЯИ СИСТЕМАИ АСАБ ВА УЗВЊОИ ЊИС. 

1.Системаи асаб, ацамияти он дар организм. Таснифи системаи асаб  

3.Намудцои ретсепторцо. Камони рефлектории оддї. 

4.Анатомияи цароммағз. 

5.Пардацои цароммағз. 

6.Цубобцои мағзк ва цосилацои онцо. 

7.Маълумоти умумк доир ба мағзи сар. 

8.Баромади 12 ҷуфти асабцои мағзи сар аз асоси мағзи сар. 

9.Мағзи дарозрфя ва пулак: сохт. 

10.Мағзча:сохт, ядроцо,вазифацо. 

11.Чуқурчаи ромбшакл. 

12.Мағзи мижна, қисмцои он, сохти даруна. 

13.Мағзимобайн: қисмцо,сохт. 

14.Мағзи охирин: ҷфякцо ва чинцо. 

15.Ядроцои базалк (асоск) ва вазифацои онцо. 

16.Мағзи шомма. 

17.Меъдачацои ҷонибк. 

18.Системаи ғайриацромк. 

19.Сохти қишри мағзи сар. 

20.Анализаторцо. Тадқиқоти И.П.Павлов оиди ҷойгиршавии марказњо дар 

қишри мағзи сар. 

21.Пардацои мағзи сар. 

22.Роццои гардиши моеи мағзи сару цароммағз. 

23.Нахцои асабии пайвасткунанда ва кафшерк (илтицоқк). 

24.Роццои ноқилии эцсоск. 

25.Роццои ноқилии царакатовар (ацромк). 



26.Роццои ноқилии царакатовар (ғайриацромк). 

27.Асаби шомма. Роццои ноқилии анализатори шомма.  

28.Асаби босира.Роццои ноқилии анализатори босира.  

29.Ҷуфтцои асабцои III, IV ва VI-уми косаи сар. 

30.Асаби сегона. 

31.Асаби рфй. 

32.Асаби дацлезу цалзун. 

33.Асаби забону цалқ 

34.Асаби гумроц. 

35.Асаби иловагк. 

36.Асаби зери забон. 

37.Асабцои цароммағз: цосилшавк, баромад, шохацо. 

38.Бофти асабии гардан. 

39. Бофти асабии китф, цосилшавии он, шохацои кфтоц. 

40. Бофти асабии китф, цосилшавии он, шохацои дароз. 

41.Шохацои пеши асабцои синавии цароммағз. 

42. Бофти асабии камар: цосилшавк, шохацо. 

43. Бофти асабии чорбанд: цосилшавк, шохацоикфтоц. 

44. Бофти асабии чорбанд: цосилшавк, шохацои дароз. 

45.Анатомияи системаи асаби вегетативк. Камонаки рефлектории САВ. 

46.Қисми парасимпатикии системаи асаби вегетативк. 

47.Қисми симпатикии системаи асаби вегетативк. 

48.Қисми чорбандии системаи асаби парасимпатикк: цосилшавк, шохацо ва 

ноцияцои асабронк. 

49.Асабронии вегетативии узвцои сару гардан. 

50.Асабронии вегетативии узвцои ковокицои сина. 

51.Асабронии вегетативии узвцои коси хурд. 

52.Танаи симпатикк. 

53.Асабронии вегетативии узвцои ковокии шикам. 

54.Қисмцои парасимпатикии асабцои рӯй ва забону цалқ. 

55.Узви босира, сохт, вазифацо. Хусусиятњои синнусолї. 

56.Узвцои жрирасони чашм. 

57.Анатомияи гӯши берун ва мижна. Хусусиятњои синнусолї. 

58.Анатомияи гӯши дарун. Хусусиятњои синнусолї. 

59.Узвцои шомма ва зоиқа, сохти онцо, вазифацо. 

60.Пӯст, сохт ва вазифацои он. Мацсулцои пӯст. 

 


